
Reşi ş cu tradi şi cu
tradi

ş.
La 3 iulie 1771 se aprinde flac şi

şi
şini electrice, motoare navale, utilaje complexe pentru

diferite ramuri industriale.
În anul 1911 reşi

şurat
ştrand.

Echipa de handbal feminin activeaz

şti, fotbaliştii reşi ştig
şi

ştig şurat la
Hamburg şi perioada actual şi

şcare, a preocup şi a op
şate.

Reşi şi este îns

şah, automobilism, atletism, lupte, box, judo, karting, volei.
Sportul reşi

şi Flavius
Koczi, Zeno Dragomir, Zoro Fiat, Francisc Vaştag, Constantin
Bocicai şi mul

şini din România şi implicit din Reşi
şi mai diluat

şul nostru. Handbalul şi fotbalul de
sal

şi confrunt

şi
şi modernizarea S

şi modernizarea Bazinului acoperit, din Lunca
Bârzavei a fost tergiversat

şoara (partea de structur şeului superior) şi
au fost prev

şi demonstra

şi necesitatea adapt
şi şi la normele

europene au impus m

şi şi, prin amabilitatea domnului
inginer Octavian Jumanca, directorul
executiv al societ

şi care, în prim

ştig

şura, conform cerin-

şat în spatele s

şi oaspe şi alt gen de ac
şurat pe

toat

ştin şi mult talent şi sper şi firma care va
realiza lucr

ţa este un ora ţii industriale de 235 de ani
ţii sportive, dac
ţ ţii sportive de gimnastic

ţean, iar în
anii '80 sunt realizate, în concepţie proprie, cele mai mari
hidroagregate din ţar

ţe ale uzinelor re ţene: locomotive,
poduri, ma

ţenii au o asociaţie sportiv

ţiile, iar în 1924 este dat în folosinţ

ţional ţia
Dinamo Bucure ţeni câ

ţeni a fost declarat
câ ţional de tir, desf

ţa s-a practicat sport de
mas

ţiunilor pentru
diferite discipline îmbr ţi

ţa a fost ţele
realizate în cele mai diferite ramuri sportive: schi, popice,
gimnastic

ţean a beneficiat de nume de rezonanţ
ţii Suciu, Ildiko Zsizsik, Ion Micoroiu, Anca Andrei, Werner

Hirschvogel, Zoltan Ivansuc, Teodora Ungureanu

ţi, foarte mulţi alţii. La ora actual
ţa are

alte priorit ţi, este ast

ţii organizate în ora
ţii superioare în clasamentul naţional, sunt

posibile ţionale.
În acest context, cu aceast

ţa sportiv ţei este
reabilitarea

ţii multiple, îmbog ţite pe parcurs,
începând cu manifest

ţii de
escalad

ţii sportive re ţene, cât
ţie la cl

ţii, la concept.
Toate fazele traversate de actualul

proiect s-au realizat la S.C. CASE S.A.
din Re ţa

ţii, cifrele care
reprez in t

ţ

ţ

ţii specifice reparaţiilor capitale fiind vizate tencuielile
degradate, zid ţiile din zona grupurilor sanitare,
pardoselile din zona vestiarelor, înlocuirea, în totalitate, a
tâmpl

ţii de anvergur
ţionale. Cele 10 miliarde alocate acestei faze se

reg
ţiu pentru competiţii, f

ţiile sau
demonstraţiile de gimnastic
ţelor forurilor internaţionale, pe un podium a c ţ

ţime, ceea ce permite
realizarea de noi spaţii, dou ţionale pentru oficiali

ţi.Aici pot avea loc recepţii, interviuri ţiuni.
Acest nou nivel va beneficia de un perete vitrat, desf

ţilor din sal

ţiei.
Între cele dou ţionale va fi plasat

ţada S

ţie platformei create prin deplasarea
ferestrelor spre exteriorul copertinei existente deasupra intr

ţios, înmagazineaz
ţe în domeniu

ă se raportează la anul 1876, momentul
înfiin ării primei asocia ă din ora

ăra în furnalul re

ă, cele destinate centralei hidroelectrice de
la Râul Mare- Retezat, două repere temporale între care se
înscriu marile performan

ă, ”Naturfreunde”,
activitatea predilectă desfă ă în cadrul acesteia fiind
drume ă primul

ă, între anii 1950-1958 în
divizia na ă A, iar în anul 1952, în dispută cu forma

ă Cupa României.
Între 1896, când unul dintre sportivii re

ătorul unui concurs interna ă
ă, în Re

ă, ceea ce înseamnă o plajă mare a vârstelor amatorilor de
mi ărilor profesionale

ă
ă recunoscută pentru performan

ă, înot, motociclism, fotbal, tenis de masă, canotaj,

ă precum
fra

ă industria
constructoare de ma

ă ăzi mai diversificată, dar ă.
Discipline sportive ca automobilismul, handbalul, fotbalul de

sală, judo, atletismul sunt cele care atrag acum spectatorii la
competi

ă acced la pozi
ările interna

ă dinamică sportivă, cea mai
importantă decizie privind via ă a Re

ălii Polivalente.
Repararea

ă până la limita la care reabilitarea
sportului-emblemă devine o problemă cu multe semne de între-
bare. Revenind la Sala Polivalentă, aceasta a fost proiectată de
către IPROTIM, în colaborare cu Universitatea Politehnică
Timi ă metalică a plan

ăzute func ă
ări sportive dintre cele mai diversificate (să

nu uităm că în ultima perioada au fost posibile
ă), spectacole folclorice, concursuri de dans, concerte.

Uzura fizică a edificiului ării atât la
specificul actual al vie

ăsuri urgente de interven ădirea

propriu-zisă, la instala

ă
ă sumele a locate de

comunitate sau de organisme centrale
ă instan ă sperie prin

dimensiunea lor s-au transformat în
confort, modernism, siguran ă.

16 miliarde lei reprezintă prima
etapă a lucrărilor, în care sunt incluse
opera

ăria, hidroizola

ăriei.
Etapa a II-a a lucrărilor va conferi sălii Polivalente toate atu-

urile necesare pentru a putea găzdui competi ă sau
interna

ăsesc, în principal, în noua dimensiune a sălii propriu-zise,
care câ ă spa ără a diminua zona
destinată sportivilor sau oficialilor (cca. 80 de locuri).

Sala va fi acoperită cu un covor elastic, iar competi
ă se vor desfă

ărui suprafa ă este
astfel dimensionată încât să permită instalarea aparatelor pentru
probele de concurs. După probe, podiumul este retras din sală.

Pentru corpul de clădire, ata ălii propriu-zise,
este prevăzută uniformizarea pe înăl

ă săli multifunc

ă
ă lungimea celor două săli, ceea ce va permite urmărirea

tuturor activită ă.
La acest nivel se vor mai găsi două camere pentru cazare,

fiecare cu grup sanitar propriu, o sală de protocol pentru 26 de
persoane, având toate dotările pentru a răspunde func

ă săli multifunc ă camera de
transmisii.

Fa ălii Polivalente va beneficia de o deschidere spre
Centrul Civic - cu emblema sa, fântâna cinetică a maistrului
Constantin Lucaci, gra

ării.
Proiectul este ambi ă multă energie, multe
cuno ăm că

ările se va ridica la nivelul proiectului. (R.B.)
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Finan]@ri pentru diaspora
româneasc@

Activităţile românilor din afara graniţelor şi a
organizaţiilor reprezentative ale acestora vor fi
sprijinite prin acordarea de finanţări nerambur
sabile.

Finanţările se acordă pentru programe,
proiecte şi acţiuni care vizează păstrarea şi
afirmarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi
religioase a comunităţilor româneşti din afara
graniţelor, stabileşte un proiect de lege adoptat
de Guvern, a anunţat purtătorul de cuvânt al
Guvernului, Oana Marinescu.

Proiectul de lege ar urma să intre în vigoare la
1 ianuarie 2007.

Purtătorul de cuvânt al Executivului a afirmat
că până acum modalitatea de finanţarea a pro
iectelor destinate românilor din afara graniţelor
se stabilea anual, prin Hotărâre de Guvern.

Tot în şedinţ , Guvernul a adoptat o
Hotărâre privind destinaţia şi modul de utilizare a
sumei de 135 de miliarde lei vechi, repartizată
prin legea bugetului Departamentului pentru
Relaţiile cu Românii de Pretutindeni din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe, a precizat Oana
Marinescu.

Atât proiectul de lege cât şi Hotărârea de
Guvern stabilesc modalitatea de acordare a
finanţării proiectelor.

Astfel, acordarea de finanţări se face în baza
evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor
de către o comisie de evaluare din cadrul Depar
tamentului pentru Românii de Pretutindeni din
cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Procedura
de elaborare a documentaţiilor, de evaluare,
selectare şi aprobare a programelor, precum şi
derularea şi utilizarea fondurilor se stabilesc prin
ordin al MinistruluiAfacerilor Externe.

Actele adoptate de Guvern reglementează
tipurile de activităţi ce pot fi derulate pentru spriji
nirea comunităţilor româneşti. Acestea vizează:
păstrarea identităţii lingvistice, susţinerea institu
ţiei şcolare, punerea în valoare a patrimoniului
cultural românesc din afara graniţelor ţării,
afirmarea identităţii religioase.

Printre altele, vor fi susţinute:
editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea

publicaţiilor destinate românilor de pretutindeni;
Sumele care se vor utiliza pentru susţinerea
presei scrise în limba română din afara graniţelor
se vor stabili împreună cu Comisiile pentru
cultură, culte, artă şi mijloace de informare în
masă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune
care realizează emisiuni dedicate românilor de
pretutindeni;

achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi
dotarea sediilor centrelor culturale, şcolilor,
grădiniţelor, bisericilor etc.;

organizarea de manifestări culturale;
înfiinţarea, recuperarea, restaurarea şi între

ţinerea de: muzee, case memoriale, monumente
istorice, monumente de artă, monumente fune
rare, plăci comemorative, cimitire, protejarea şi
revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor;

efectuarea de studii şi cercetări de sociologie,
istorie, arheologie, etnografie şi folclor, dialecto
logie, precum şi publicarea acestora;

finanţarea serviciilor de internet şi de realizare
a paginilor de internet ale asociaţiilor, fundaţiilor,
organizaţiilor, instituţiilor, persoanelor fizice sau
juridice româneşti;

promovarea şi susţinerea oportunităţilor de
afaceri în ţară şi în străinătate, în beneficiul
românilor de pretutindeni.

Promovarea relaţiilor cu românii de
pretutindeni reprezintă un interes naţional al
României, capitolul 24 al Programului de
guvernare fiind dedicat acestui domeniu.
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ţiile Ordonanţei de
urgenţ ţii educaţiei.

Studiile universitare de masterat sunt delimitate, prin
proceduri distincte de admitere ţ

ţ
ţinerea de competenţe complementare în

alte domenii, precum ţilor de
cercetare ţific

ţie de înv ţ

ţ
ţiei

ţiei Române pentru Asigurarea Calit ţii
în Înv ţ

ţiile de înv ţ

Studiile universitare de masterat se pot organiza nu
mai de c ţiile de înv ţ

ţilor sau departamentelor stabilite prin
hot

ţ

ţiile de înv ţ trebuie s ţin
ţiei

ţiei Române pentru Asigurarea
Calit ţii în Înv ţ

ţii instituţionale de a oferi un mediu
integrat de înv ţare ţional sau
internaţional.

Instituţia de înv ţ

ţie Organizatoare de
Studii Universitare de Masterat ( ); aceasta

ţia de a publica un raport anual privind ciclul de
studii universitare de masterat.

I.O.S.U.M. se poate asocia cu alte I.O.S.U.M. din ţar

ţiile minime necesare pentru ca o instituţie, din
ţar

ţii

ţii stabilite pe
baza bunelor practici europene.

ţiile fiec ţi implicate în ciclul de
studii universitare de masterat, astfel încât s

ţele de asigurare a calit ţii.
Modelul contractului de studii universitare de masterat

se elaboreaz ţ

ţiei în vigoare.
În cazul nerespect

ţiei
ţia Româ

n ţii în Înv ţ

ţii de I.O.S.U.M.
Redobândirea dreptului I.O.S.U.M. de a organiza con

curs de admitere în ciclul de studii universitare de mas
terat sau a calit ţii de I.O.S.U.M. se poate obţine numai pe
baza unui nou raport extern de evaluare al Agenţiei
Române pentru Asigurarea Calit ţii în Înv ţ

ţiei
ţin 3 ani de la aplicarea sancţiunii.

Studiile universitare de masterat corespund unui
num

ţie, în funcţie de durata studiilor
universitare de licenţ

ţ

ţ
ţinerii a cel puţin 300 de credite

de studiu transferabile.
Masteranzii care la absolvire doresc s

ţ

ţie
de absolvirea sau nu a modulului opţional de preg

ţ
ţ

ţi doresc s ţ
ţ

ţionale a I.O.S.U.M. (în limba român
ţilor naţionale sau într-o limb

ţie internaţional

ţinut titlul
ţific de doctor. Titularii de curs pot fi cadrele didactice

cu gradul de profesor universitar, conferenţiar universitar
sau lector/ ţinut titlul de doctor.

Programul de preg

ţ
ţiei

ţ

ţie
rapid

ţa muncii.
În cadrul programului de preg

ţia rezultatele form

ţin ţific
ţie vocaţional ţ

; m
ţific ţie vocaţional

Masteratul se încheie cu susţinerea public
ţii.

Tema disertaţiei se stabile
ţie împreun

ţ ţie, cu
programele ţional

ţiei se aprob ţii sau
departamentului în care se desf

Studiile universitare de masterat se pot organiza în
forma de înv ţ ţ ţ

ţ , d fiind
ţ

ţ ţare de
la bugetul de stat sau în regim cu tax

ţiei
ţ ţ

ţate de la buget.
Studiile universitare de masterat în forma de înv ţ

ţ ţ

Structura ţinutul programului de preg
ţ

ţate de la bugetul de stat.
Persoana care a fost admis

ţ
ţ ,

ţiile legii; bursa de masterat se
acord

ărâre reglementează
cadrul general privind organizarea ă

precum
ă nr. 75/2005 privind asigurarea calită

ă de
celelalte cicluri de studii universitare.

În conformitate cu prevederile legale, studiile de mas
terat reprezintă ciclul II al studiilor universitare

ă pregătitoare obligatorie pentru studiile doctoral
Studiile universitare de masterat asigură fie aprofun

darea în domeniul studiilor de licen ă sau într-un domeniu
apropiat, fie ob

ă
ă.

Domeniile în care o institu ă ământ poate
organiza studii universitare de masterat sunt domeniile
studiilor universitare de licen ă, precum

ării, la
propunerea Agen ă

ă ământul Superior.
Institu ă ământ superior promovează

interdisciplinaritatea în studiile universitare de masterat.

ătre institu ă ământ superior acreditate,
în cadrul facultă

ărâre a Guvernului, care oferă studii universitare pt
mai multe cicluri de învă ământ sau numai pentru ciclul II.

Pentru a organiza studii universitare de masterat, insti
tu ă ământ superior ă ob ă aprobarea
Ministerului Educa ării, prin ordin al ministru
lui, la propunerea Agen

ă ă ământul Superior, pe baza evaluării
periodice a capacită

ă

ă ământ superior care a primit dreptul
de a organiza studii universitare de masterat într-unul sau
mai multe domenii se nume

I.O.S.U.M. are
obliga

ă
sau străinătate pentru a realiza studii universitare de
masterat în cooperare.

Condi
ă sau străinătate, să se poată asocia în vederea

realizării, în cooperare, a unor studii universitare de
masterat sunt:

să aibă dreptul legal de a organiza studii univer
sitare de masterat;

să aplice sistemul de credite transferabile;
să aibă implementat un sistem de asigurare a

calită
Studiile universitare de masterat fac obiectul procedu

rilor de asigurare internă ă a calită

Principalii responsabili de calitatea programelor de
masterat sunt I.O.S.U.M., facultatea/departamentul în
care se organizează acest program

ă ă pe
baza unui contract de studii masterale încheiat între
masterand ăzute
drepturile ărei păr

ă fie realizate
cerin ă

ă de fiecare I.O.S.U.M. în concordan ă cu
prevederile regulamentului de organizare ă

ării standardelor de calitate sau
etică profesională, Ministerul Educa ării, pe
baza unui raport de evaluare, întocmit de Agen

ă pentru Asigurarea Calită ă ământul Superior,
poate lua următoarele măsuri:

retragerea, pentru programele de masterat ce nu
respectă standardele prevăzute în prezentul alineat, a
dreptului I.O.S.U.M. de a organiza concurs de admitere
pentru selectarea de noi masteranzi, pt o durată egală cu
a ciclului studiilor universitare de masterat respective

retragerea calită

ă

ă ă ământul
Superior

ării, după cel pu

ăr de credite de studiu transferabile, cuprins între 90

ă, limita inferioară poate fi de 60 de
credite de studiu transferabile.

La învă ământul de zi, durata normală a studiilor
universitare de masterat este de 1-2 ani

ăr de 30 de credite de studiu transferabile pentru
un semestru de studiu.

Durata totală cumulată a ciclului I - studii universitare

de licen ă
ă corespundă ob

ă ocupe posturi
didactice în învă ământ trebuie să opteze pentru parcur
gerea unui modul de pregătire psihopedagogic, care să
corespundă unui număr de 30 sau 60 de credite, în func

ătire
psihopedagogică din planul de învă ământ al studiilor
universitare de licen ă, precum

ă lucreze: învă ământul primar
ă ământul liceal sau universitar.

Studiile universitare de masterat se desfă ă con
form ofertei educa ă,
într-una din limbile minorită ă
de circula ă).

Pot fi cadre didactice în cadrul unui program de
masterat numai acele cadre didactice care au ob

ări care au ob
ătire universitară de masterat se

desfă ă în cadrul I.O.S.U.M., pe baza planului de
învă ământ aprobat de senatul universitar

ării, în conformitate cu
prevederile legale. Planul de învă ământ cuprinde atât
discipline de cunoa ă în cadrul domeniului
de studii universitare de masterat, cât

ătire complementară necesare pentru o inser
ă a absolventului de studii universitare de masterat

pe pia
ătire universitară de

masterat, pentru a eviden ării, conco
mitent cu sistemul de evaluare se utilizează sistemul de
credite transferabile. Fiecare I.O.S.U.M. este autorizată
să stabilească propriile reguli de evaluare a masteranzilor

ătire universitară de masterat.
Programul de pregătire al masterandului trebuie să

con ă ă de cercetare ă sau crea
ă, în concordan ă cu specificul domeniului

de studii asterandul realizează activitatea în echipe de
cercetare ă sau crea ă din care pot
face parte ători.

ă a unei
diserta

ătre conducătorul de
diserta ă cu masterandul ă cu
programul de pregătire universitară de masterat, cu do
meniul de competen ă al conducătorului de diserta

ă ale I.O.S.U.M.
Tema diserta ă de conducerea facultă

ă ă studiile
universitare de masterat.

ă ământ cu frecven ă, frecven ă redusă
ă urata studiilor aceea

Studiile universitare de masterat în forma de învă ă
mânt cu frecven ă se pot organiza în regim de finan

ă. Ministerul
Educa ării alocă anual pentru studiile univer
sitare de masterat în forma de învă ământ cu frecven ă un
număr de locuri finan

ă ă
mânt cu frecven ă redusă sau la distan ă se organizează
numai în regim cu taxă.

ătire sunt
acelea ă ământ.

Orice persoană care are dreptul să participe la concur
sul de admitere la studii universitare de masterat poate
urma, o singură dată, un singur program de masterat pe
locuri finan

ă la studiile universitare de
masterat are calitatea de student ă denumirea
generică de masterand, pe toată durata ciclului II de studii
universitare.

Masterandul înscris la forma de învă ământ cu frec
ven ă, având calitatea de student beneficiază de burse

ă semestrial, într-un cuantum prevăzut pe baza
criteriilor stabilite în regulamentul propriu al I.O.S.U.M.

şi desf şurarea
studiilor universitare de masterat, în conformitate cu pre
vederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, şi cu dispozi

şi de absolvire, fa

şi constituie
o etap

şi dezvoltarea capacit
ştiin

şi alte domenii
stabilite prin ordin al ministrului educa şi cercet

şi Cercet

şi cercetare, la nivel na

şte Institu

şi extern

şi masterandul.
Studiile universitare de masterat se desf şoar

şi I.O.S.U.M. În contract sunt prev
şi obliga

şi desf şurare
a masteratului şi cu respectarea legisla

şi Cercet

şi cu aprobarea Ministerului Educa şi
Cercet

şi 120. Prin excep

şi corespunde
unui num

şi a ciclului II - studii universitare de masterat
trebuie s

şi a domeniului în care
viitorii absolven
şi gimnazial, respectiv înv

şoar

ştiin

şef de lucr

şoar
şi avizat de

Ministerul Educa şi Cercet

ştere avansat
şi module de

preg

şi criteriile specifice de promovare a probelor din cadrul
programului de preg

şi o component ştiin

ştiin
şi doctoranzi, cadre didactice, cercet

şte de c
şi se coreleaz

şi cu politica institu

şoar

şi la
distan şi.

şi Cercet

şi con
şi pentru toate cele trei forme de înv

şi poart

şi
drepturi sociale în condi

Institu

a)

b)
c)

a)

b)

Masterandul

ţia Organizatoare de Studii Universitare de
Masterat (I.O.S.U.M.)

Organizarea ciclului de studii universitare de
masterat

-

.

.
; (continuare în num )ărul viitor

SAT-INST
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z
ţie al programelor din satelit:
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Organizarea }i desf@}urarea studiilor universitare de masterat

Pe adresa publicaţiei "Prisma" puteţi

trimite părerile dvs., puncte de vedere,

idei, informaţii, eventuale colaborări etc.,

referitoare la conţinutul şi genul

informaţiilor publicate. Redacţia aşteaptă

cu interes mesajele dvs, pe adresa: Reşiţa,

Str. Libertăţii bloc A3 apart. 17, tel./fax:

0255-221134 sau e-mail: prisma@cs.ro
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Programul farmaciilor

Şedinţa ordinară de lucru a Consiliului Local
al Municipiului Reşiţa, din data de 20 aprilie 2006
a constituit o surpriză pentru toţi cei care nu au
beneficiat de atenţia specială a edililor urbei,
aceasta fiind anunţată, în chiar ziua desfăşurării
ei, doar într-un segment al presei scrise şi, în
pofida unui regulament votat de ei înşişi.

Ordinea de zi propusă era foarte incitantă nu
numai pentru participanţii la dezbateri (consilieri,
invitaţi, public), ci şi pentru toţi cetăţenii Reşiţei,
beneficiari, într-un mod sau altul ai deciziilor
aleşilor noştri.

Deoarece nu am participat la această şedinţă,
mă voi limita la a trece în revistă ordinea de zi
propusă.

Asistăm la o nouă tranşă de vânzare a
activelor S.C. Prescom S.A., de această dată
terenuri şi ateliere destinate parcului auto.

Să nu uităm lupta purtată de această
societate pentru a deţine monopolul transportului
local de persoane, luptă câştigată în final. Printre
argumentele care au condus la această victorie
se regăsea şi cel legat de tariful perceput de către
transportatorii privaţi, inferior celui perceput de
Prescom.

Acestora li se imputa, printre altele, faptul că
nu deţineau spaţii pentru garare şi reparaţii,
strada fiind un bun substitut, iar în aceste condiţii,
din structura preţului unui bilet lipsind
componenta respectivă, tariful putea coborî sub
cel al Presco

Oferta Prescom-ului a fost garantarea unui
transport regulat şi confortabil, pentru toate
traseele secundare din oraş şi spre cartierele
limitrofe, respectiv preluarea, de către segmentul
auto din parcul propriu, în cel mai scurt timp, a
traficului în cazul în care transportul electric era
suspendat din diverse motive. În acest scop, au
fost achiziţionate microbuze, iar după actuala
vânzare de active devine posibilă întinerirea
parcului auto.

Dar unde vor fi întreţinute şi reparate
autobuzele?

În 1990, un bun prieten, lăcătuş într-o secţie
de la UCMR mi-a relatat o întâmplare.

Într-o zi, şi-a surprins un coleg care, cu mult
zel, îşi curăţa, apoi şi-a vopsit menghina din
dotare (adică acel dispozitiv de prindere a unor
piese care urmează să fie prelucrate). A doua zi
lipsea colegul, lipsea menghina şi lipsea ruleta
(made in China!) prietenului meu.

Ulterior, după escapada din Serbia, unde
fusese în ziua amintită, colegul nu mai avea cum
să finiseze nişte piese de tractor sau de pompă,
obligaţii de serviciu şi a devenit prosper om de
afaceri!

Lunca Bârzavei este cartierul care benefici
ază de spaţiu verde mai extins şi mai îngrijit decât
în alte cartiere ale oraşului, iar cel amplasat vis-à-
vis de Complexul Victoria este o oază de linişte,

de care se bucură deopotrivă copii, părinţi sau
bunici.

În spaţiul respectiv se înalţă o catedrală albă,
maiestuoasă, cu turle de aramă, simbol pentru
ortodoxie, dar fără să diminueze mesajul celuilalt
edificiu, Biserica Catolică, o clădire aparent
austeră, care însă nu odată reuneşte credincioşi
din mai multe confesiuni.

În aceeaşi zonă şi în acelaşi registru se mai
construieşte un lăcaş de cult neoprotestant.

O latură a acestui spaţiu verde definit
geometric este ocupată de instituţii de cultură:
Muzeul Banatului Montan şi Liceul de Artă „Sabin
Păuţa”. Şi nu poate fi omis monumentul creat de
Constantin Lucaci.

Până aici - nici un dezechilibru estetic, nici o
impietate. ARTIMA a venit, în anul construirii, ca
un salt spre Europa în comerţul nostru, iar aspec
tul de hangar este mascat tocmai de multitudinea
de esenţe ajunse acum la maturitate.

Dar aleşii noştri au stabilit că tocmai în
această zonă trebuie amplasat un spaţiu de
alimentaţie publică, altoit pe o bibliotecă publică,
ceea ce va însemna clar sacrificarea unor
castani, arţari sau tei. Destinaţia spaţiului poate fi
chiar mult aşteptata cafenea literară. Dacă nu va
fi aşa, ne putem aştepta la un melanj sonor:
clopote şi muzică disco sau, mai rău, manele.
Florăria IRIS (de fapt, shop GSM, al cărei
proprietar nu a fost deconspirat), amplasată în
Centrul Civic al Municipiului, la parterul Casei
Căsătoriilor continuă să fie subiect de dispute
dintre consilierii locali, având culori politice
diferite sau chiar fiind membri ai aceluiaşi partid.

Va fi sau nu va fi donată familiei Glava, ca o
recompensă materială şi morală pentru casa şi
terenul care au fost sacrificate atunci când s-a
construit Centrul Comercial Nera? Se va crea un
precedent?

Va fi sau nu va fi Galerie de Artă, spaţiu
permanent de expunere pentru artiştii plastici ai
Reşiţei, fie ei consacraţi sau doar amatori?
Reşiţa e cunoscută mai mult prin tablourile
semnate Ungar, Vintilă, Zipfl sau Mircioane,
decât prin rolul interpretat de Florin Piersic în
„Logodnicele aterizează la Paris”...

Vocile care cereau demiterea directorului
S C Energoterm S.A., s-au făcut, în sfârşit,
auzite şi, astfel, inginerul Alexandru Galan a
trebuit să-i cedeze juristului Constantin Tarbuzan
funcţia de manager al societăţii care asigură
confortul termic al reşiţenilor.

O schimbare asimilabilă şi ca o victorie de
necontestat a primarului nostru, având în vedere
obstinaţia şi tenacitatea cu care l-a promovat pe
domnul Tarbuzan, ori de câte ori, pentru poziţia
de manager al unei societăţi asociate cu Consiliul
Local, indiferent de profilul şi problemele
acesteia, se impunea alegerea unei persoane
competente şi de încredere. (R.B.)

m.
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-

. .

{edin]a ordinar@ de lucru a Consiliului Local
din data de 20 aprilie 2006

PRISMA | Mai |11 - 17 2006

Sâmb

Şcolar Jude şi cu
sprijinul Inspectoratului pentru Situa

ş-Severin, se va
desf şura concursul cercurilor de elevi “Prietenii
pompierilor” la care vor participa cercurile unora
dintre şcolile generale cu clasele V-VIII din jude

şura pe baza
Regulamentului de organizare şi desf şurare a
acestora, aprobat cu ordinul Ministerului
Educa şi Cercet

Ştafeta de 400 m cu obstacole” şi stabilirea
clasamentului general, câştig şi
III, vor beneficia de premii constând în diplome,
reviste, rechizite şcolare asigurate prin grija unor
sponsori, c

ştig

şura într-o tab
şi Cercet

ătă, 13 mai 2005, începând cu orele
9.00, pe Stadionul de fotbal dn Oravi

ă “Semenic” Cara
ă

ă
ă

ării nr. 24.256 din 07.01.1999.
După parcurgerea celor patru probe,

respectiv: Proba teoretică (scris); “Pista de
îndemânare peste obstacole”; Proba sportivă -
“

ătorii locurilor I, II

ărora le mul ă cale.
Dacă echipajul câ ător al locului I, se va

clasa printre primele 15, la nivelul ării, aceasta
va participa la concursul - faza na ă -, care,
se va desfă ără stabilită de
Ministerul Educa ării pe timpul
vacan ă.

ţa, prin orga-
nizarea Inspectoratului ţean CS

ţii de
Urgenţ

ţ.
Concursul se va desf

ţiei

ţumim pe aceast

ţ
ţional

ţiei
ţei de var

Inspectoratul General pentru Situa]ii de Urgen]@
Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]@ “Semenic” Cara}-Severin

Structura anului }colar 2006-2007

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a stabilit, prin ordin al
ministrului (nr. 3817), structura noului an şcolar. Astfel, anul şcolar
2006-2007 va avea 35 de săptămâni de şcoală (174 de zile
lucrătoare), începe în data de 1 septembrie 2006 şi se încheie în
data de 31 august 2007. Cursurile noului an şcolar încep vineri, 15
septembrie 2006.

Noul an şcolar este organizat în două semestre, după cum
urmează: semestrul I (vineri, 15 septembrie 2006 - vineri, 2
februarie 2007) şi semestrul II (luni, 12 februarie 2007 - vineri, 15
iunie 2007).

Semestrul I are următoarea configuraţie:
cursuri: vineri, 15 septembrie 2006 - vineri, 22 decembrie 2006
vacanţă de iarnă: sâmbătă, 23 decembrie 2006 - duminică, 7

ianuarie 2007
cursuri: luni, 8 ianuarie 2007 - vineri, 2 februarie 2007
vacanţă intersemestrială: sâmbătă, 3 februarie 2007 -

duminică, 11 februarie 2007.
În perioada 30 octombrie 5 noiembrie 2006, clasele din

învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în
vacanţă.

Cursurile semestrului se vor relua luni, 12 februarie 2007, vor
dura până în data de vineri, 15 iunie 2007 şi vor fi întrerupte în
intervalul sâmbătă, 7 aprilie - duminică, 15 aprilie 2007, de vacanţa
de Paşte. Vacanţa de vară va începe sâmbătă, 16 iunie şi se va
termina vineri, 31 august 2007.

Prin derogare de la prevederile acestui ordin, au fost stabilite
următoarele excepţii:

pentru clasele a VIII-a, ultima zi de cursuri este vineri, 8 iunie
2007, iar durata cursurilor este de 34 de săptămâni (169 de zile);

pentru clasa a XI-a - anul de completare, pentru clasa a XI-a
de liceu filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa
a XII-a de liceu filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare,
ultimele două săptămâni de curusuri (18-29 iunie 2007) se
transformă în săptămâni de practică;

pentru învăţământul postliceal sanitar, calificarea asistent
medical generalist, durata cursurilor este de 42 de săptămâni;

pentru învăţământul postliceal sanitar, calificarea tehnician
ortoprotezist, durata cursurilor este de 42 de săptămâni pentru anii
I şi II, respectiv 36 de săptămâni pentru anul III.

În semestrul I, tezele se vor susţine, de regulă, până la data de
22 decembrie 2006, iar în semestrul al II-lea până la data de 18 mai
2007.

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile
climaterice locale speciale şi de specificul şcolii (învăţământ
special, şcoli cu populaţie majoritar de altă confesiune decât cea
ortodoxă etc), inspectoratele şcolare pot aproba la cererea
şcolilor, modificări ale structurii anului şcolar.Aprobarea modificării
structurii anului şcolar se acordă în condiţiile asigurării numărului
de 174 de zile de cursuri, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să
participe, fără restricţii, la examenele de bacalaureat şi de
absolvire.

Calendarul testelor naţionale, al examenului naţional de
bacalaureat, al examenelor de absolvire pentru învăţământul
profesional şi postliceal şi al examenelor de certificare a
competenţelor profesionale, precum şi calendarul admiterii în
clasa a IX-a, se aprobă prin ordine distincte ale ministrului
educaţiei şi cercetării.

�

�

�

�

-

a)

b)

c)

d)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 05.05.2006
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Legea nr. 56 pt. modificarea
(M.O. nr.

291/31.03.2006)
Ordinul nr. 274 al ministrului s ţii privind înregistrarea

dispozitivelor medicale
(M.O. nr. 291/31.03.2006)

Ordinul nr. 411 al ministrului finanţelor publice privind
procedura de declarare

ţi agricole impuse pe baz
(M.O. nr. 294/31.03.2006)

Circulara nr. 7 B ţionale a României
ţie, în scop numismatic, a unor monede

din aur, argint
ţarea

Academiei Române“ (M.O. nr. 294/31.03.2006)
Ordinul nr. 97/255 al ministrului muncii, solidarit ţii so

ciale ţiilor

ţei nr. 290/609/2003 pt. aprobarea normelor
metodologice privind modalitatea de acordare a gratuit ţii
transportului urban cu mijloace de transport în comun de

suprafaţ
ţi pt. persoanele cu

handicap accentuat ţii personali
sau însoţitorii acestora (M.O. nr. 296/03.04.2006)

Ordinul nr. 306 al ministrului s ţii pt. prelungirea vala
bilit ţii Ordinului ministrului s ţii nr. 1.299/2005 privind
suspendarea aplic ţii
(M.O. nr. 296/03.04.2006)

Ordinul nr. 133/1.234 al ministrului transporturilor, cons
trucţiilor ţiei

ţii pe baza
performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul
ministrului transporturilor, construcţiilor

ţiei
(M.O. nr. 297/03.04.2006)

Ordinul nr. 425 al ministrului finanţelor publice pt. modifi
carea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 546/2005
privind modelul ţinutul fi (M.O. nr.
298/03.04.2006)

H.G. nr. 405
ţ

(M.O. nr. 308/05.04.2006)

şi completarea Legii nr.
199/2000 privind utilizarea eficient

şi a produc

şi stabilire a impozitului pe veniturile
din activit

şi tombac cuprat, având valorile nominale de
50 lei, 5 lei şi 1 leu, emisiunea „140 de ani de la înfiin

şi familiei şi al ministrului transporturilor, construc şi
turismului privind modificarea art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul
ministrului pt. coordonarea Secretariatului General al
Guvernului şi al ministrului lucr
şi locuin

şi interurban, precum şi pt.
stabilirea cuantumului acestei gratuit

şi grav, precum şi pt. asisten

şi turismului şi al ministrului administra şi inter
nelor pt. modificarea şi completarea Regulamentului privind
clasificarea şi încadrarea produselor pt. construc

şi turismului şi al
ministrului administra şi internelor nr. 1.822/394/2004

şi con şei fiscale

şcolarizare pt.
înv şi superior de stat în anul
şcolar/universitar 2006-2007

ă a energiei

ănătă
ătorilor de dispozitive

medicale

ă ă de norme de venit

a ăncii Na privind
punerea în circula

ă

ărilor publice, transporturilor

ă

ă sau cu metroul
ă

ănătă
ă ănătă

ării unor ordine ale ministrului sănătă

privind aprobarea cifrelor de
ă ământul preuniversitar

-

-

-
-

-

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

Vom exporta aer curat de un
miliard de euro Atat ar putea obtine
anual Romania, incepand din 2008, in
urma comercializarii dreptului asupra
emisiilor de noxe. Sau, altfel spus, in
urma vanzarii de

.

"aer curat".

Salariul mediu net a crescut
in luna martie a acestui an cu 8%
fata de luna precedenta, pana la
828 lei, potrivit datelor prezentate
vineri de catre Institutul National
de Statistica.

Un studiu Coface releva
faptul ca

in 2005 a crescut cu
61% fata de anul 2004 (1.969
de firme in faliment in 2004 si
3171 de firme in 2005)

numarul firmelor in
faliment

Inflatia de 7.5% in anul 2006. Pentru
anul 2007, BA-CA anticipeaza o

de 5.5%. Cresterea pentru tara
noastra se afla peste media de 5.1%
previzionata statelor din Europa Centrala si
de Est

crestere a
PIB-ului

Completarea Legii
locuin]ei

Prevederile L ii ţei nr.
114/1996 au fost completate

*

ţiei de locuinţe, persoanele
fizice care construiesc pentru
prima dat ţ

ţie de 20% din valoarea
unei locuinţe de pân

ţii:
s

ţia;
s

ţie sau
sprijin de la bugetul de stat
pentru construirea ori
cump ţe;

s ţin
ţ ţ

ţia s

ţe
ţiile de urbanism

aprobate;
construcţia s

ţii autorizat
ţiei

impuse de legislaţia în vigoare;
societatea de construcţii

s ţiile de
eligibilitate impuse de lege.

Suma reprezentând
subvenţia de 20% va fi virat

ţii de construcţii dup
ţia lucr

ţiei în
stare normal ţ

ţiei de 20% se asigur
ţia Naţional ţe,

în limita sumelor alocate anual
cu aceast ţie în bugetul
Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor

* de mai sus

eg locuin

prin Legea nr. 62, adoptată de
parlament în data de 22 martie,
după cum urmează:

După articolul 5 se
introduce un nou articol, articolul
5 , cu următorul cuprins:

Pentru stimularea construc

ă o locuin ă prin credit
ipotecar pot beneficia de o
subven

ă la
100.000 euro, dacă îndeplinesc
următoarele condi

ă aibă un drept real asu
pra terenului pe care urmează
să realizeze construc

ă nu fi beneficiat de o
altă formă de subven

ărarea unei locuin
ă nu de ă în proprietate

o locuin ă cu o suprafa ă
construită mai mare de 100 m ;

construc ă se
încadreze în noi ansambluri de
locuin ă respecte întocmai
documenta

ă fie
executată de o societate de
construc ă, care să
asigure calitatea execu

ă prezinte toate condi

ă
societă ă
recep ărilor
ătre beneficiar a construc

ă de folosin ă, după
ce aceasta face dovada achitării
la zi a taxelor

ă prin
Agen ă pt Locuin

ă destina

Prevederile
intră în vigoare începând cu
semestrul II al anului 2006.

)
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a)

b)

c)

e)

f)

-

d)

şi s

şi predarea
c

şi impozitelor
datorate.

Resursele financiare nece
sare pentru acordarea subven

şi Turismului.

(M.O. nr. 268/24.03.2006)

Parlamentul României adopt ege
ărei prevederi

ă condi ă
protec ă
salaria ăzute în contractele individuale de
muncă ă
aplicabil, în cazul transferului întreprinderii, al
unită ăr ătre un alt
angajator, ca rezultat al unei cesiuni sau fuziuni,
potrivit legii.

evederile legi se aplică transferului de
întreprinderi, unită ăr

ă personalului
navigant din marina comercială.

ă
ă aplicabil,

existente la data transferului, vor fi transferate
integral cesionarului revederi nu se
aplică în cazul în care cedentul este subiectul
procedurii de reorganizare judiciară sau
faliment, potrivit legii.

Anterior datei transferului, cedentul are
obliga ării cesionarului cu privire la toate
drepturile ă a fi
transferate acestuia. Nerespectarea obliga

nu va afecta transferul acestor
drepturi sau obliga ătre cesionar

ă
ăr

ă sau colectivă a
salaria ătre cedent ori de către cesionar.

În cazul în care transferul implică o modificare
substan ă a condi ă în detrimentul
salariatului, angajatorul este responsabil pentru
încetarea contractului individual de muncă.

Cesionarul are obliga ării
prevederilor contractului colectiv de muncă
aplicabil la data transferului, până la data
rezilierii sau expirării acestuia.

Prin acord între cesionar

ă valabil în momentul efectuării transferului
pot fi renegociate, dar nu mai devreme de un an
de la data transferului. În situa

ăr
ăstrează autonomia, iar

contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul
cesionarului este mai favorabil, salaria

ă mai favorabil.
În situa

ăr
ăstrează autonomia, reprezentan

ă sunt îndeplinite condi

ă în urma transferului întreprinderea,
unitatea sau păr ăstrează
autonomia, salaria

ătre
reprezentan

ă la constituirea sau învestirea
unor noi reprezentan

ă mandatul reprezentan
ă ca urmare a

transferului, ace
ăsurile de protec ăzute de lege.

În cazul în care cedentul sau cesionarul
preconizează măsuri în privin

ă pentru
transfer;

motivele transferului;
consecin

ăsurile preconizate cu privire la salaria
ă

ă.
Obliga se va aplica indiferent

dacă deciziile rezultate din transfer sunt luate de
cesionar sau de o întreprindere care exercită
controlul asupra acestuia.

ătre cedent sau cesionar
a obliga ăzute în prezenta lege
constituie contraven ă cu
amendă de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei (RON).

Constatarea contraven
ătre inspectorii de muncă.

În cazul nerespectării de către cesionar sau
de către cedent a obliga ăzute în
prezenta lege, salaria

ătore

ă
ege intră în vigoare la data

aderării României la Uniunea Europeană
transpune Directiva Consiliului 2001/23/CE
privind apropierea legisla

ătorilor
în cazul transferului de întreprinderi, unită

ăr ă ă în
Jurnalul Oficial al Comunită

a at L a nr. 67
din data de 22 martie, ale c
reglementeaz ţiile în care se realizeaz

ţia drepturilor de care beneficiaz
ţii, prev

ţii sau al unor p ţi ale acestora c

Pr i
ţi sau p ţi ale acestora situate

pe teritoriul României, indiferent de natura
capitalului social dar nu se aplic

Drepturile ţiile cedentului, care
decurg din contractele individuale de munc

; aceste p

ţia notific
ţiile care urmeaz

ţiei
de notificare

ţii c
ţilor.

Transferul întreprinderii, al unit ţii sau al unor
p ţi ale acestora nu poate constitui motiv de
concediere individual

ţilor de c

ţial ţiilor de munc

ţia respect

ţii
salariaţilor, clauzele contractului colectiv de
munc

ţia în care, în urma
transferului, întreprinderea, unitatea sau p ţi ale
acestora nu î

ţilor
transferaţi li se va aplica contractul colectiv de
munc

ţia în care, în urma transferului,
întreprinderea, unitatea sau p ţi ale acestora î

ţii salariaţilor
afectaţi de transfer î ţin statutul, atribuţiile

ţia dac ţiile de

reprezentare, potrivit legii. În situaţia neînde
plinirii condiţiilor legale de reprezentare, salariaţii
transferaţi î ţii, conform legii.

Dac
ţi ale acestora nu î

ţi i transferaţi vor fi
reprezentaţi, cu acordul lor expres, de c

ţii salariaţilor din întreprinderea
cesionarului, pân

ţi, în condiţiile legii.
Dac ţilor salariaţilor

afectaţi de transfer înceteaz

ţie prev

ţa salariaţilor
proprii, se va consulta cu reprezentanţii
salariaţilor, în scopul ajungerii la un acord, cu cel
puţin 30 de zile înainte de data transferului.

Cedentul
ţii salariaţilor proprii sau, în cazul în

care ace ţi ori desemnaţi, pe
salariaţii proprii, cu cel puţin 30 de zile înainte de
data transferului, cu privire la:

data transferului sau data propus

ţele juridice, economice
ţi;

m ţi;
condiţiile de munc

ţia de informare

Nerespectarea de c
ţiilor prev

ţie ţioneaz

ţiilor

ţiilor prev
ţii ori reprezentanţii

salariaţilor afectaţi de transfer se pot adresa
instanţei judec

ţionarea conflictelor individuale sau
colective de munc .

L a nr. 67/2006

ţiei statelor membre
referitoare la menţinerea drepturilor lucr

ţi sau
p ţi de întreprinderi sau unit ţi, publicat

ţilor Europene
(JOCE) nr. L82 din 22 martie 2001.

şi în contractul colectiv de munc

şi obliga
şi

din contractul colectiv de munc

şi obliga

şi nici
drepturile salaria

şi reprezentan

şi p

şi
p

şi men
şi func

şi aleg reprezentan

şi p

ştia vor beneficia în continuare
de m

şi cesionarul vor informa în scris
reprezentan

ştia nu sunt constitui

şi sociale
ale transferului pentru salaria

şi de încadrare în
munc

şi se sanc

şi aplicarea
amenzii se fac de c

şti competente pentru
solu

şi

Drepturile salariaţilor

a)

d)
e)

-

b)
c)

(M.O. nr. 276/28.03.2006)

Protec]ia drepturilor salaria]ilor în cazul transferului
întreprinderii, al unit@]ii sau al unor p@r]i ale acestora

Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321
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personal cu experien ă
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P va fi
entru

roiectul de modificare a Codului Fiscal prezentat în Guvern cât mai repede, pentru a putea fi aprobat
de Parlament până la 1 iulie şi p a intra în vigoare la 1 ianuarie 2007

{eful Statului Major
General, la Bruxelles

O delegaţ ie mi l i tară
condu ă de şeful Statului
Major General, general dr.
Eugen Bădălan, va participa
la reuniunile Comitetelor
M i l i t a re a le NATO ş i ,
respectiv, Uniunii Europene,
la nivelul şefilor apărării, care
se vor desfăşura la Bruxelles
în perioada 9-11 mai a.c.

În cadrul lucrărilor celor
două reuniuni sunt planificate
sesiuni dedicate Parteneria
tului Euroatlantic, Consiliului
NATO Rusia şi Parteneriatu
lui NATO Ucraina, precum şi
o întâlnire cu reprezentanţii
militari ai statelor membre ale
Dialogului Mediteranean.

s

-

- -
-

Ministerul Apărării Naţionale
08.05.2006

Discu]ii rom$no-bulgare

Romania si Bulgaria nu
iau in calcul eventualitatea
amanarii datei privind ade-
rarea celor doua tari la UE si
nici posibilitatea decuplarii in
procesul de pregatire a inte-
grarii - au afirmat la Ruse,
ministrii integrarii Anca
Boagiu si Meglena Kuneva.
Cele doua tari au facut
eforturi pentru a obtine o
decizie favorabila atat in
raportul Comisiei Europene
de pe 16 mai, dar si din
perspectiva Consi l iului
European programat in luna
iunie - au precizat oficialii
roman si bulgar. Remarcand
progresele inregistrate de
Romania in ultima perioada,
ministrul bulgar al afacerilor
europene a precizat ca
schimbarea radicala de
imagine produsa in tara
noastra ofera un exemplu
autoritatilor de la Sofia
pentru a face eforturi
suplimentare de recuperare
in domeniile in care Comisia
Eu ropeana a ses i za t
intarzieri.
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Premierul israelian şi-a prezentat echipa guvernamentală în Knesset

Iranul a anunţat descoperirea unui nou zăcământ de uraniu

Meidert, Pleşa & Partenerii S.A.
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�

�

�

- izolare termică şi
fonică impresionantă;

- protecţie antie-
fracţie;

- durata de viaţă
lungă;

- eliminarea vopsirii

VARIETATE DE FORME ŞI CULORI

CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT

SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI

Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441
Cartier Moniom

FERESTRELE VIITORULUI

SISTEME DE TÂMPLĂRIE
KBE

®

Traficul aerian ia
amploare în China

China intenţionează în ur
mătorii patru ani să-şi dubleze
flota de avioane de pasageri.
Potrivit guvernului, firmele
aeriene chineze vor deţine
până în anul 2010 aproximativ
1.600 de aeronave, faţă de 860
în prezent. Traficul aerian ia
amploare în Republica Popu
lară cu o rapiditate fără prece
dent. Între anii 2000 şi 2005, de
pildă, numărul pasagerilor a
crescut cu peste 100%.

-

-
-

Proiectul lui Sarkozy
privind miga]ia în Fran]a
va deveni în curând lege

Deputaţii francezi au votat,
în noaptea de vineri spre sâm
bătă, mai multe dispoziţii ale
proiectului de lege prezentat
de ministrul de interne, Nicolas
Sarkozy, privind imigraţia, în
legătură cu condiţiile de
eliberare şi retragere a
permisului de şedere pentru
reîntregirea familiei.

Permisul de şedere, valabil
pe o perioadă de 10 ani, nu va
fi atribuit soţului sau soţiei unui
cetăţean francez decât după 3
ani de căsătorie şi cu condiţia
ca acesta să îşi manifeste inte
grarea făcând dovada unei bu
ne cunoaşteri a limbii franceze.

Deputaţii au votat şi un
amendament care permite unui
cetăţean străin, victimă a
violenţelor conjugale venite din
partea partenerului de viaţă
francez, să îşi păstreze
permisul de şedere şi după
separarea de acesta.

-

-
-

Acordare a cet@]eniei
germane: între criticile
Verzilor }i aprobarea

Musulmanilor

Şi în Germania, valul de
reforme privind imigraţia ce a
cuprins Europa de Vest, a
provocat dezbateri aprinse.
Noua procedură de acordare a
cetăţeniei germane este
criticată de cea mai mare parte
a organizaţiilor străinilor, de
comunităţile turce dar şi de
Partidul Ecologist. Principala
temere exprimată se referă la
imigranţii cu un nivel scăzut al
educaţiei sau oamenii care
provin din ţări cu un alt alfabet
decât cel latin, care, potrivit
contestatarilor legii, vor avea
mari dificultăţi să primească
cetăţenia. Surprinzător, cel
puţin aparent, Consiliul Central
al Musulmanilor a salutat noile
reglementări. Acestea prevăd,
printre altele, ca străinii care
doresc să obţină cetăţenia
germană, să dea un test de
limbă unitar la nivelul întregii
ţări, şi să frecventeze cursuri
de integrare cu examen final.

După democratizarea Afghanistanului şi a
Irakului, preşedintele Bush este decis să lupte cu
sau fără sprijinul ONU cu urmaşii perşilor ce se
joacă cu uraniu.

În timpul Şahului Mohammad Reza Pahlavi,
anul 1941, Iranul a fost un aliat apropiat al Sta
telor Unite. După ce a fost înlăturat de revoluţia
din 1979, cele două ţări au devenit duşmane.

În 1951, prim ministrul ales, Mossadegh, a
naţionalizat sectorul petrolier. Operaţiunea Ajax,
propusă de Anglia şi susţinută de Eisenhower, a
rezolvat problema. Din 1954 un consorţiu
americano - britanic - francez - olandez a început
exploatarea petrolului, profitul fiind împărţit egal
între Iran şi consorţiu. Înlăturarea lui Mossadegh
a devenit una din sursele resentimentelor
iranienilor faţă de americani.

1970 - Iranul semnează Tratatul de
Neploriferare Nucleară.

1979 -
Ay a t o l l a h R u h o l l a h

K h o m e i n i c o n d u c e o
revoluţie în care îl răstoarnă
pe Şah şi creează Republica
Islamică Iran. În acelaşi an
începe criza celor 52 de
ostatici, criză ce se întinde pe
durata a 444 zile.

1980 - războiul cu Irakul. 8
ani, între 500.000 şi 1 milion
de morţi, arme chimice folo
site de ambele tabere; Persia
şi Babilonul ar fi fost mândre.

1986 - americanii vând în
secret arme Iranului în schim
bul ajutorului în eliberarea
ostaticilor americani din
mâinile şiiţilor libanezi.

1988 - o navă de război
americană din Golf, USS

Vincennes, doboară un avion de pasageri al
liniilor iraniene. 290 de pasageri şi echipajul mor
în acest "accident". În acelaşi an Khomeini
acceptă planul de pace al ONU şi războiul cu
Irakul se încheie.

1989 -Ayatollah Khomeini moare
1990 - Iranul se alătură ţărilor ce au impus

sancţiuni Irakului ( intervenţia în Kuweit ) dar
condamnă prezenţa americană în Golful Persic.

1995 - SUA impune sancţiuni economice
Iranului pe motiv că sprijină terorismul şi încearcă
să dezvolte bomba atomică.

1997 - Clericul reformist Mohammad Khatami
câştigă alegerile prezidenţiale pe un program ce
include diminuarea restricţi lor sociale şi
îmbunătăţirea relaţiilor cu occidentul şi cu SUA.
Este reales în 2001 dar presiunile din partea
clericilor din aripa dură se înmulţesc.

2002 - Bush "lanse ză" sintagma axa răului
(the axis of evil), în care sunt incluse Iran, Irak şi
Coreea de Nord

2003 - sunt acceptate primele inspecţii la
facilităţile nucleare

2004 - Colin Powel declară programul nuclear
iranian o ameninţare şi cere sancţiuni
internaţionale

2005 - Primarul Teheranului (exponent al
aripii dure) câştigă alegerile prezidenţiale

2006 - Marea Britanie şi Franţa, sprijinite de
SUA propun Consiliului de Securitate o rezoluţie
menită să forţeze Iranul să abandoneze
programul nuclear, program considerat o
ameninţare la securitatea globală. Mohamed
ElBaradei, după 3 ani de inspecţii, nu poate
afirma cu certitudine că nu este vorba de un
program nuclear. Conducerea iraniană afirmă în
continuare că programul nuclear este folosit în
scopuri exclusiv civile. Diversificarea surselor de
energie este necesară, afirmă aceleaşi surse,
datorită presiunii demografice. Singurul, încă,
reactor ce produce 23.000 megawaţi a fost
construit de americani pe vremea Şahului.

R

.

elaţii recente Iran - SUA

din prieteni inamici

-

-

-
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Preşedinţii Boliviei, Braziliei, Venezuelei şi Argentinei, au
semnat o declaraţie comună prin care recunosc dreptul
Boliviei de a lua deciziile pe care le crede de cuviinţă în
legătură cu resursele sale naturale subliniid că este necesar
ca Bolivia să garanteze livrările către clienţii străini.

Reuniunea a fost organizată
după decizia controversată a
preşedintelui Boliviei, Evo
Morales, de a pune industria
energetică sub controlul statului.
Preşedintele Morales a acordat
şase luni companiilor străine să
semneze noi contracte, sau să
plece din Bolivia provocând
îngrijorare în Argentina şi
Brazilia. Cele două ţări depind de
importurile de gaze ieftine din
Bolivia.

Cei patru lideri nu au discutat
însă despre preţul gazelor la
această reuniune, ci au convenit
asupra unui cadru politic larg în
domeniul energetic care permite
B o l i v i e i s ă r e n e g o c i e z e
contractele cu companii le

străine. Livrările vor continua în timpul acestor negocieri.
Pentru Bolivia, reuniunea a însemnat în fapt

recunoaşterea dreptului de a-şi urma interesele în privinţa
propriilor resurse naturale.

Dacă vor să continue să opereze în Bolivia, companiile
străine vor fi obligate să predea
con t ro l u l asup ra tu tu ro r
operaţiunilor unei companii de
stat boliviene: Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos.

Compania de stat braziliană,
Petrobras, care este cel mai
mare investitor străin în industria
energetică a Boliviei, a anunţat
deja că sistează orice investiţie,
dar preşedintele Braziliei a
declarat că această decizie ar
putea fi schimbată în urma
negocierilor.

Compania spaniolă Repsol,
care a investit mai mult de un
miliard de euro în Bolivia, a spus
că intenţionează să rămână în
ţară şi să coopereze cu guvernul
preşedintelui Morales.

Acord în America de Sud

Preşedintele american l-a
anunţat ieri pe noul şef al Agenţiei Centrale de
Informaţii, generalul de aviaţie Michael
Hayden, un militar de carieră. Porter Goss,
fostul şef al CIA, a demisionat vineri, după
numai doi ani petrecuţi în fruntea agenţiei

George Bush Premierul britanic, , a
respins solicitarile propriului sau Partid
Laburist de a stabili o data pentru
retragerea de la conducerea guvernului.
El a argumentat ca un asemenea gest ar
paraliza activitatea executivului.

Tony Blair Consiliul Executiv al Fondului Mo
netar Internaţional a aprobat acordul în
baza Programului de reducere a
sărăciei şi creştere economică cu

în valoare de
circa 118 milioane dolari.

-

Republica Moldova,

UE
Cre}tere economic@

CE estimează o creştere
economică de 2,3% pentru
anul în curs Singurul element
care ar putea da peste cap
previziunile oficialilor de la
Bruxelles este evoluţia preţului
petrolului

Comisia Europeană a pre
zentat prognoza de creştere
economică din spaţiul comuni
tar pentru anul în curs. Potrivit
datelor oficialilor din Bruxelles,
acest indicator va ajunge în
2006 la valoarea de 2,3%, da
torită investiţiilor şi a creşterii
economice la nivel global. Cea
mai mare frână în calea creşte
rii economice este evoluţia pie
ţei petrolului. Cu toate acestea
este aşteptată o creştere eco

mică mai pronunţată decât
în anii precedenţi atât în zona
euro cât şi în restul statelor din
Uniune, după ce anul trecut
acest indicator a avut valoarea
de 1,6%. Pentru 2007 este
prognozată o creştere econo
mică de 2,2 procente. Pe de
altă parte, Comisia Europeană
apreciază că deficitul public al
Germaniei se va încadra,
pentru prima dată din 2001, în
limitele impuse de pactul euro
pean de stabilitate economică
şi monetară, abia în 2007.
Astfel prognoza relevă un
deficit de 2,5% din PIB pentru
anul viitor, în timp ce în acest
an deficitul public va fi de 3,1%.

.

-

-

-

-
-

-
no

-

-

Întâlnire-surpriză la
Moscova, între ministrul
rus de externe, Serghei
Lavrov, şi liderul separa
tist din , Igor
Smirnov.

-
Transnistria
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Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licen ă sau referate,
pre

ă de toate genurile. Tel.
220323, 0723-277475.

Meditez eficient la pre

ă ă.
Tel. 220245, 0727-815760,
0748-413548.

Transfer casete video pe
dvd. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.

ţ
ţuri minime. Tel. 220245,

0727-815760, 0748-413548.
Sonorizez la preţuri mici

nunţi, botezuri, chefuri, cu
muzic

ţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba român şi limba francez
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

1700 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17ă
www.cs.ro/presa/prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional
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Stancu Anastasia (64 ani)

Canea Cornelia (73 ani)

Beleiu Silvia (69 ani) Takacs

Elisabeta (73 ani)

(53 ani) Zsizsik

Edit Barbu Alexandru

(77 Staicu Stanca (84

ani) Topliceanu Maria

(70 ani) Stiopon Irina (85 ani)

Popescu Constanţa (85 ani)

Voin Ioan (81 ani)

-

-

Condura

che Stelic

ani)

şca Mihai

ă

(85 ani)

(64 ani)

Be (63 ani) Vese

lin Petru (82 ani) Moldovan

Maria (82 ani) Ghera Marius

Diverse

Tânăr din Reşi
şi

şoare. Tel.
0723-572941.

ţa ofer
dragoste tandreţe unei
doamne sau domni

Vând 3 buc. Pick-up cu 2

Predau avantajos leasing
Skoda Octavia 2004, xenon,
climatronic, jante Al. Tel. 0744-
605246.

Vând microbuz VW de
transport marf

ţie 2001, preţ neg.
10.000 €. Tel. 222712.

Vând ambreiaj Ford Escort
1.4, an de fabricaţie 1986, pe
benzin

Închiriez garaj, preţ 100
lei/lun

ţ 2.400 €. Tel. 236314, 0744-
858857.

Vând motociclet

şi 5
locuri, motor 1600 cmc. Tel.
0724-219454.

ă, motor 2.5, an
fabrica

ă. Tel. 214781.

ă, str. Pinilor. Tel. 216119.
Cumpăr Dac ia 1310 ,

fabricată după 1990. Tel. 0723-
495967, 0747-180731.

Vând microbuz VW II
Transporter, acte la zi, înscris,
pre

ă Yamaha
250 cmc, sport, carenată, înscri
să. Tel. 236314, 0744-858857.

-

Matrimoniale

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

DECESE
Înregistrate în Re ţa
în perioada mai

şi
3 - 10

6

Auto-Moto-Velo

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

- mai

şi

11 13

Joi 11.05.2006

1.

3.

4.

5.

6.

8.

Dr
şi

Stancu Estera (19 ani)

şi Stancu Mariana-Rodica

şi Ştefan Georgeta (21 ani)
Roşu Gheorghe-Livius (37

ani) şi
Cladovan Florica-Loredana

(26 ani)
Urieş Tinel (24 ani) şi
Cameni

(24 ani)
Petraşca Petru (19 ani) şi

Pleşa Monica-Codru (19 ani)
Brisc Cristian şi

şi
Orbulescu Vetu şoara

(20 ani)
T şi

Chilom Carmen-Claudia
(33 ani)

ăgoi Dumitru-Claudiu (28
ani)

Tănasă Sorin-Aurel (24 ani)

ăr

ă Diana-Erica-Elena

(27 ani)

ămian Ilie

ăciune Florin (28 ani)

Sâmb

2.

7.

ătă 13.05.2006

1.

(23ani)
Dimcia Florin-Laz (27 ani)

ţ

ţa

Toplician Doina-Ionela (34 ani)
D (32 ani)

ţa-Ani

Oferte-Cereri
de Serviciu

Vând apartament 4 camere
confort 2 îmbunătă

ă ă

Ofer garsonieră în Luncă,
lângă Centrul Militar la schimb
cu apartament 2 camere. Tel.
229230.

Cumpăr urgent apartament
2-3 camere. Tel. 0355-409962.

Vând apartament 2 camere,
conf 1, etaj 3/3, str.

ăr urgent apartament
2-3 camere. Tel. 0745-260652.

Schimb apartament 2
camere, confort II, centrală, cu
apartament 2 camere, confort I
+ diferen ă. Tel. 0355-803014.

Vând apartament la casă cu
grădină, str. Nera. Tel. 214781.

Vând apartament 3 camere,
semidecomandat, confort I, pre

ătă ără
intermediari. Tel. 0355-802548.

ţit. Preţ
24.000 €. Tel. 0721-710851.

Vând apartament 2 camere
confort 1 semidecomandat, par
ter, în bloc cu 3 etaje Moroasa 1.
Tel. 0727-355173.

Schimb apartament 2 came
re cu apartament 3 camere,
pl tesc diferenţ . Informaţii la
MichaeladieKatze@aol.com

ţ
14.900 €. Tel. 0723-433583.

Cump

ţ

ţ
19.500 €, mici îmbun ţiri, f

-

-

. Şincai, pre

Imobiliare

Vând mobil

î ţ
T

T . -
â

ţ T . -
.

Colecţionar german, cum
p

ţ 1200
lei neg., mobil

ţ 700 lei
ţ 150 lei. Tel. 257881.
Vând mobil

Vând 2 locuri de veci,
cimitirul nr. 7, preţ 1.500 lei. Tel.
0355-802525.

Vând canapea, 2 fotolii,
vitrin

ă sufragerie din
pal furnirat lucioasă 550 ron,
ma ă de spălat automată 400
ron, covor persan 200 ron. Tel.
0355-806079, 0723-121672.

ă

ă
ă

ăr ma ă de cusut Sienger,
plata pe loc, rog seriozitate. Tel.
0749-793048.

Vând 24 buc. giurgiuvele
geam, făcute la comandă, cu
sticlă, 16 mp parchet, 50 kg
smoală, ma ă de cusut. Tel.
216826, între orele 20-22.

Vând dormitor TM, pre
ă de bucătărie,

pre ă de parchet,
pre

ă (servantă
ă) cu furnir din rădăcină de

nuc. Tel. 214781.
Vând plapumă din pene

ă, frigider, Tv color, cuier
hol. Tel. 0355-802548.

şin

ş

şin

şin

şi uş

şi
vitrin

şi
pene noi. Tel. 214781.

Comercializez pl ci de rigips
n sistem complet la pre uri
avantajoase. ransport gratuit.

el 0745 345332.
V nd mobil de sufragerie

foarte frumoas cu canapea i
fotolii lemn, pre bun. el 0727
265643

-

5M
Restaurant

Pensiune
MAR-BEK IMPEX S.R.L.

Reşiţa str. Ţerovei nr.10

Vând loc de construc ă
cu garaj, str. Nera. Tel. 214781.

Vând teren ădure în
Crivaia. Tel. 0355-802548.

Închiriez spa

Vând casă în Or
ătărie, curte

cu anexe, grădină cu anexe. Tel.
0252-361366, după ora 17,
0724-843443, 0723-925050.

Cumpăr urgent garsonieră
sau apartament în Luncă, ofer
pre ă
ără intermediari. Tel. 0742-

047402
Vând casă în Re
ă din două corpuri, curte,

grădină, utilită

ţie cas

ţiu comercial,
pretabil birouri, cabinete,
comerţ. Tel. 0747-494231.

ţul pieţei în funcţie de utilit ţi,
f

ţa, com
pus

ţi, vie, preţ 25.000
€ neg. Tel. 0740-249888.

şi p

şova, 4
camere, baie, buc

şi
.

-

PRISMA
angajează
jurnalist

agent publicitate

Tel. 22.11.34

Producător
şi

distribuitor

comenzi la tel 212319
Ciuperci Pleurotus

Confec
ă, din pal, pre

ă, caut slujbă pe timp
de vacan ă. Tel. 0748-663772.

Montez antene satel i t
programe rom ne ti i străine.
Decodez programe satelit
străine. Tel. 0724 026376

Persoană calificată, efectu
ez masaj reflexogen la domici
liul clientului. el 0740-494846

Electrician autorizat, execut
lucrări de proiectare i execu ie
n instala ii electrice de utilizare.
Tel. 0727 355173

Abordabil, zilnic, ieftin i
rapid curse spre Italia - 100,
Spania - 140, Portugalia, Fran a
i Germania cu autoturisme i

microbuze climatizate, moder
ne. Se asigură necesarul pt o
călătorie sigură i confortabilă.
Ie ire garantată. Reduceri mari
pt grupuri organizate.Tel. 0740
218237 i 0726 500804

Ie ire garantată, zilnic, ieftin,
transport persoane la adresă pe
traseu oriunde n Spania, Italia,
Fran a, Portugalia din orice
zonă a ării. Plecările se fac cu
microbuze moderne. Asigur
necesarul i vouchere. Tel
0744 203965

Zilnic transport persoane la
destina ie n Belgia, Olanda i
Germania cu ma ini climatizate,
confortabile, doatate cu climă.
Asigur transport i n Italia i

ţionez mobililer la
comand ţuri
excelente pentru clienţi. Tel.
0746-858415, 0721-524382.

Licean
ţ

â

- .
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ţ
î ţ
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APEL UMANITAR
Oameni buni!

Puteţi ajuta persoanele cu hanticap neuromotor, solicitând în
scris ca 2% din impozitul pe venitul dumneavoastr

ŢIA HANTICAPAŢILOR NEUROMOTOR
RE ŢA” conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr.
2017/29.10.2005.

Nu trebuie decât s ţi acest lucru angajatorului
dumneavoastr ţi sigur c

ţi statului se va îndrepta c

ţia
Hanticapaţilor Neuromotor Re ţa, înregistrat

ţiilor ţiilor la Judec ţa
Sediul Asociaţiei: Re ţa Al. Trei Ape l. 2, c. 2, ap. 3, telefon

0255211560 0744479253
Cod de identitate fiscal ţii nonprofit 3472741
Cont bancar (IBAN) RO77RNCB2100 0000 0880 0001 BCR -

CS RE ŢAProgram Sediu Marţi 14.00-16.00
ţi site-ul nostru www.ahn.cs.home.ro

ă să fie virat în
contul “ASOCIA

ă solicita
ă sau organului fiscal competent ă o

parte din impozitul pe care îl plăti ătre cei
care au mare nevoie de ajutor.

Termenul de depunere până pe 15 Mai 2006. Asocia
ă la nr. 111/1990 în

RegistrulAsocia ătoria Re

ă al entită

ŞI

şi ve

şi
şi Funda şi

şi

ŞI şi Joi 16.00-18.00.
Vizita

.
b s

V ţumim!ă mul
Ştefan-Teodor Steiner PreşedinteAHN-CS-

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

| 11 Mai 200 |- 17 6 PRISMA

Vând mobilă de sufragerie,
pre

ă tip persan,
pre

ător legume-fructe, pre

ăr
ă cu 2 fotolii, masă

,2 lustre,set macrame 2 culori.
Tel. 0355-801577, după ora 13.

ă din lemn masiv,
sculptată, pre

ă lemn masiv cu
vitrine, canapea, masă cu scau
ne, masă TV, pre

ă cu 2 locuri de
veci

ţ 550 lei. Tel. 222712.
Vând covor lân
ţ 450 lei, 3 covoare 2,5/1,7

m, storc ţ
160 lei, serviciu cafea, preţ 60
lei, c ţi 150 lei/vol. Tel. 255847.

Vând mas

ând aragaz cu 3 ochiuri,
preţ 100 €. Tel. 210345.

Vând mobil
ţ 1000 €. Tel.

210345, 0729-357909.
Vând mobil

ţ 1.000 €. Tel.
210345, 0729-357909.

Vând cript

tv

V

-

şi cruce în Cimitirul nr. 8,
Govândari. Tel. 210345, 0729-
357909.

Spania. Ie ire garantată. Redu
ceri mari pt grupuri de persoane
c t i pentru clien ii fideli. Tel.
0723 329600 i 0742 035553

Expert contabil in eviden a
economico-financiară compute
rizată de la A-Z la pre uri
avantajoase. Tel. 0720 056006

ă juridică, re
cup rări debite, uzucapări tere
nuri, împroprietăriri, succesiuni,
cadastru, topografie. Tel. 0727-
505315.

â ţ
- - .

ţ ţ

ţ
- .

Acord asistenţ

ş

ş
ş

-
.

-

-
e -



Vând vil ţit
ţ 200.000 €. Tel. 221529

0788-657217. (Magister)

ţ
65.000 . Tel. 221529 0788-657217,
0724-302616. (Magister)

Vând cas
ţit ţ

21.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etajul II/IV, îmbun ţit,
zona Re ţa Sud, preţ 30.000 € neg. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etajul II, îmbun ţit,
preţ 19.500€. Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, central

ţie, posibilit ţi de mansardare, preţ
23.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.

Vând 30.000 mp teren pe Calea
Timi ţ 2 €/mp.
Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)

Vând teren în B Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând teren 10.000 mp pe Calea
Timi ţ 20 €/mp. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)

ă superîmbunătă ă pe str.
Văliugului, pre

Vând casă din cărămidă arsă, utilată
ă modern, parter

ări, 6 încăperi, 2 băi, terasă acoperită,
front stradal 36 m, teren 650 mp, pre

ă 2 camere, baie, bucătărie,
îmbunătă ă, zona Muncitoresc, pre

ătă

ătă

ă, etajul IV/IV, zona
Poli ă

ă mănăstire, pre

ăile Herculane.

,

€ ,

şi mobilat şi garaj, 2
intr

şi

şorii, lâng

şorii, pre

TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

LICENŢIATĂ A.R.A.I. SERIA L.A. NR. 013

B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com

,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare

V nd apartament, 3 camere, deco
mandat, 2 b i, bloc de 4 etaje, ocupabil
imediat. el. 0788-374143.

V nd apartament, 2 camere, conf. 1
Gov ndari, pre 13.500 neg. el. 0788-
374146.

V nd apartament, 2 camere, f r
mbun t iri, etaj 1, pre 13.000 el.
0788-520899.

V nd urgent apartament cu 3 came
re, conf. 1 cu termopane peste tot i
teren pe C Caransebe ului n suprafa a
de 5 755 m . el. 0788-509283.

V nd apartament, 2 camere deco

â -

T (Tryo M)
â

â ţ € T
(Tryo M)

â
î ţ ţ €. T

(Tryo M)
â -

. î ţ
. p T (Tryo M)
â -

ă

ă ă
ă ă

ş
ş

Agenţia imobiliară Magisterintermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16, 0788-63.09.08, 0788-657217

�

�

Acordăm consultanţă pentru obţinerea în regim de urgenţă
a creditelor ipotecare şi rezolvarea actelor notariale.

ţii, amenajExecutăm construc ări interioare şi exterioare.

Cump

Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

Cump
Tel.

221529, 0788-657217. (Magister)
Cump 3

€ Tel. 221529, 0788-
630908. (Magister)

Cump

Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)

Cump

ţul pieţei. Tel. 221529, 0788-657217
Cump

Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

ţii comer-
ciale în e ţa

ţ. Tel. 0724-302616, 0788-657217.
Ofer spre închiriere 1300 mp curte

betonat

ţ 25 €/mp neg. Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)

Ofer spre închiriere hal

Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)

ăr garsonieră, zona Govân-
dari, bloc de apartamente, etajele I-III,
ofer 8.000 €.

ăr apartament 2 camere, bloc
IV etaje, etajele I-III, ofer 16.000 €.

ăr apartament camere, zona
Govândari-Luncă, parter sau etajul I-II,
ofer 25.000 .

ăr apartament 3 camere,
confort I, decomandat, etajul I-III, zona
Centru-Valea Domanului.

ăr teren pe Calea Timi

ăr garsonieră, zona Luncă-
Centru, etajul I-II, ofer maxim 10.000 €

Oferim spre închiriere spa

ă, pretabil spălătorie auto,
service auto, depozite, zona Bd. A.I.
Cuza, pre

ă 185 mp +
curte 244 mp, zona Valea Domanului.

şorii,
Calea Caransebeşului, maxim km 3, ofer
pre

şi
apartament 2 camere, confort I, renovat,
maxim etajul III.

şi şi celelalte oraşe din
jude

.

R

Vânz riã Cump r riã ã

Închiriez apartament 2 camere,
Micro I, etajul I. Tel. 0724-316973. (Euro
House)

Vând spaţiu comercial, Govândari.
Tel. 0766-316973. (Euro House)

Firmele abonate beneficiază de:
- reducere - % la publicitate pe perioada abonamentului
- reducere % pentru diferite anunţuri, ex. anunţ de mediu ş.a.
- reducere 15 - 25% la cărţ de vizită, legitimaţii, ecusoane ş.a.
- publicarea gratuită (la mica publicitate) a anunţurilor pentru

cursuri de iniţiere şi perfecţionare, angajări de personal, cursuri de
calificare şi specializare etc.

20 30
25

Sunaţi la 0 55 22 11 34 !

şi agentul nostru de publicitate va veni la dvs.

2 - . .

Comunicaţi doar intenţia de a vă abona

PUBLICITATE ÎN „PRISMA“PUBLICITATE ÎN „PRISMA“

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs., abonaţi-vă la "PRISMA"Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs., abonaţi-vă la "PRISMA"

Un abonament pentru 3 luni cost
tariful

ă 7,5 lei
6 luni - 15 lei ( include ziarul taxele poştale)şi

Închirieri

7

1 Mai 06 56,7713
Mai 06 58,2233

3 Mai 06 59,5048
4 Mai 06 5 ,8126
5 Mai 06 59,9572
8 Mai 06 59,4523
9 Mai 06 59,6277

10 Mai 06 61,4097

2

8

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,90
2,88
2,86
2,84
2,82
2,80
2,78
2,76
2,74
2,72
2,70

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,62
3 60

3,48
3,46

3,42

,
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50

3,44

USD

10 11 12 20 21 24 25 2613 14 17 18 19 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10

2 20067 Martie - 26 Aprilie

PRISMA | Mai |11 - 17 2006

mandat, pe Sportului bl. 2A, l ng poli ie
la un pre foarte avantajos. el. 0788-
388501.

V nd apartament, 2 camere confort
1, cu central , n Micro 4. el. 0720-
383920.

V nd garsonier , et. 3, Micro 4,
modific ri, contor de gaz. el. 0788-
571780.

V nd apartament, 3 camere conf. 1
decomandat, central termic , zon ul
tracentral . el. 0788-494074.

V nd apartament 3 camere. el.
0788 149849.

â ţ
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(Tryo M)
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Depunerea declara]iei speciale privind veniturile

realizate ^n anul fiscal 2005
Contribuabilii persoane fizice romane cu domiciliul in Romania au obligatia de a

completa si de a depune “Declaratia speciala privind veniturile realizate”, formularul
200, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul, daca au obtinut, in anul
fiscal 2005, venituri de natura urmatoarelor categorii:

venituri comerciale (inclusiv venituri din activitati desfasurate in baza
contractelor de agent, comision sau mandat comercial, venituri din activitati
desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile etc.);

venituri din profesii libere;
venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
venituri din cedarea folosintei bunurilor (ex: inchirieri de imobile, arenda etc);
venituri din activitati agricole (ex: venituri din cultivarea si valorificarea florilor,

legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii etc);
castiguri din transferul titlurilor de valoare.
Contribuabilii persoane fizice romane cu domiciliul in Romania nu au obligatia

de a depune declaratie de venit, daca in anul fiscal 2005 au obtinut urmatoarele
categorii de venituri a caror impunere este finala:

venituri din salarii sau asimilate acestora;
venituri din pensii;
veniturile nete determinate pe baza de norme de venit;
dividende;
venituri din dobanzi;
venituri din premii si din jocuri de noroc;
venituri din alte surse a caror impunere este finala.
Contribuabilii care au obligatia declararii veniturilor obtinute in anul 2005 si nu au

primit prin posta, plicul cu declaratia de venit, formularul 200, sunt rugati sa solicite
formularele de declaratie, de la unitatile fiscale in a caror raza teritoriala isi au
domiciliul sau pot sa le listeze accesand adresa de Internet http://anaf.mfinante.ro.,
domeniul „Asistenta contribuabili”, subdomeniul „Formulare”.

Reamintim ca termenul limita de depunere a declaratiilor de venit pentru
contribuabilii - persoane fizice este data de 15 mai 2006.
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Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - 05.05.2006



Clasamentul Diviziei A, etapa a-XVI-a:
M V E I G GP PM

Clasamentul Diviziei A, Play-off etapa 5:
M V E I G GP PM

FORMULA 1-M.P. al Spaniei, Barcelona (6)
Clasamentul general al pilotilor

(14 mai 2006).

inainte de etapa a VI-a.
Urmatoarea etapa se va desfasura in acest sfarsit de saptamana

1 FernandoAlonso (E) 44
2 Michael Schumacher (D) 31
3 Kimi Räikkönen (FIN) 23
4 Giancarlo Fisichella (I) 18
5 Juan Pablo Montoya (COL) 15
6 15
7
8 Ralf Schumacher (D) 7
9 6

10
11 Jacques Villeneuve (CAN) 6
12
13 Nico Rosberg (D) 4
14 David Coulthard (GB) 1
15 Christian Klien (A) 1
16 Scott Speed (US) 0
17 Jarno Trulli (I) 0
18 Vitantonio Liuzzi (I) 0
19 ChristijanAlbers (NL) 0
20 Takuma Sato (J) 0
21 Tiago Monteiro (P) 0
22 Yuji Ide (J) 0

Felipe Massa (BR)
Jenson Button (GB) 13

Rubens Barrichello (BR)
Mark Webber (AUS) 6

Nick Heidfeld (D) 5

23 Franck Montagny (FRA) 0

DE VĂZUT LA TV:
BASCHET: SEMIFINALA CONFERINTEI DE VEST - NBA

Sambata TVR 2 ora 05:00
FOTBAL: FARUL CONSTANTA - POLI TIMISOARA

Sambata TVR 2 ora 17:00
FOTBAL: FINALA CUPEI ANGLIEI: LIVERPOOL - WEST HAM

Sambata TV Sport ora 17:00
FORMULA 1: MARELE PREMIU AL SPANIEI, BARCELONA

Duminica TVR 1 ora 14:55
CICLISM: TURUL ITALIEI

Duminica Eurosport ora 16:45
HANDBAL FEM.: FINALA CUPEI CHALLENGE: BRASOV - TOMIS

Duminica ProTV ora 17:15
FOTBAL: FINALA CUPEI ROMANIEI: RAPID - FC NATIONAL

Miercuri TVR 1 ora 20:15
FOTBAL: FINALA UCL: ARSENAL LONDRA - FC BARCELONA

Miercuri ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
05-21 mai: HOCHEI PE GHEATA- Camp. Mondial, Riga;
06-28 mai: CICLISM - Turul Italei, ILGIRO;
08-14 mai: TENIS -ATP MASTERS SERIES - Roma;
08-14 mai: TENIS - WTAGERMAN OPEN 2006 - Berlin.
12-14 mai: FORMULA1 - M.P.Al Spaniei, Barcelona;

Clasamentul constructorilor:
1 Renault F1 Team 62
2
3 3
4 Honda Racing F1 Team 19
5 BMW Sauber F1 Team 11
6 Williams F1 Team 10
7 Panasonic Toyota Racing 7
8 Red Bull Racing 2
9 Scuderia Toro Rosso 0

10 MF1 Racing 0
11 SuperAguri F1 Team 0

Scuderia Ferrari Marlboro 46
Team McLaren Mercedes 8

FINALA CUPEI UEFA

Miercuri seara, la Eindhoven, s-au
intalnit in finala la fotbal, jucand in premiera finala unei
astfel de competitii continentale. Scorul final a fost: 4-0.

Sevilla a gazduit totusi o finala de Cupa UEFA, in 2003, cand FC
Porto a dispus de Celtic cu scorul de 3-2, dupa prelungiri. Doar in 2001
a mai avut loc o finala intre reprezentante ale Spaniei si Angliei, FC
Liverpool invingand cu scorul de 5-4, dupa prelungiri, pe Deportivo
Alaves, la Dortmund.

In semifinale, Middlesbrough a eliminat , dupa 0-1 si 4-2,
iar Sevilla a trecut de Schalke 04, dupa 0-0 si 1-0, in prelungiri.
Iata care sunt finalele disputate in Cupa UEFAde-a lungul timpului:
1992-93 Juventus Torino - Borussia Dortmund 3-0, 3-1
1993-94 Inter Milano - SV Salzburg 1-0, 1-0
1994-95 AC Parma - Juventus Torino 1-0, 1-1
1995-96 Bayern Munchen - Bordeaux 2-0, 3-1
1996-97 Schalke 04 - Inter Milano 1-0, 0-1, d.p, 4-1 la 11 metri
1997-98 Inter Milano - Lazio Roma 3-0 (la Paris)
1998-99 AC Parma - Olympique Marseille 3-0 (Moscova)
1999-2000 Galatasaray -Arsenal 0-0, d.p, 4-1 la 11 metri(Copenhaga)
2000-01 Liverpool - DeportivoAlaves 5-4, dupa prelungiri (Dortmund)
2001-02 Feyenoord Rotterdam - Borussia Dortmund 3-2 (Rotterdam)
2002-03 FC Porto - Celtic Glasgow 3-2, dupa prelungiri (Sevilla)
2003-04 Valencia - Olympique Marseille 2-0 (Goeteborg)
2004-05 Sporting Lisabona - TSKAMoscova 1-3 (Lisabona)

FC Sevilla si Middlesbrough
Cupei UEFA

Steaua

FUTSAL - DIVIZIA A

Etapa 6 13-15 mai 2006 Muhlbach Sebes - Silvanus Resita, : ;
Energoconstructia Craiova - A.C. S. Odorheiu Secuiesc; Futsal
Municipal Constanta - FC Cip Deva.

1. 4 0 1 p
2. 1 1 p

5. p
6. p

FC Cip Deva 5 1 24 4 18
ACS Odorheiul Secuiesc 5 4 1 0 21 4 8

3. Energoconstr. Craiova 5 3 0 2 25 21 11p

Municipal Constanta 5 0 2 3 12 24 5
Muhlbach Sebes 5 1 0 4 22 27 4

4. Silvanus Resita 5 1 1 3 12 16 8p

Campionatele europene de gimnastic@
masculin@ - Rom$nia locul 2 pe echipe
Selectionata masculina de gimnastica a Romaniei (

) a cucerit medalia de argint, clasandu-se pe locul
secund in concursul pe echipe al Campionatelor europene de la Volos
(Grecia), cu 270,325 puncte, fiind devansata de formatia Rusiei -
272,225 puncte. Medalia de bronz a revenit Belarus - 268,975 puncte.

La sfarsitul concursului la cal cu manere, care i-a adus o medalie
de aur la campionatele europene de gimnastica de la Volos, Flavius
Koczi a declarat, in exclusivitate pentru Rompres: 'N-am cuvinte sa
spun cat de fericit sunt pentru medalia cucerita aici, la Volos. Acesta
este primul meu concurs important de seniori. Un argint cu echipa si
un aur la cal, e tot ce-mi puteam dori, acum cand am doar 18 ani.A fost
foarte greu, sunt multumit ca mi-am facut treaba. Ratarea lui Daniel m-
a motivat si mai mult, pentru ca voiam sa nu pierdem o medalie la
acest aparat, stapanit de multa vreme de gimnastii romani, mai ales de
marele nostru campion . Ma bucur ca am putut ajuta si
echipa la aceste europene, si, daca voi fi selectionat, voi face acelasi
lucru si la Mondiale.Acolo nu ma gandesc la medalie, ci sa pun umarul
ca echipa Romaniei sa se claseze cat mai sus'.

este nascut la 26 august 1987 la , unde a
inceput sa practice gimnastica la 7 ani, sub indrumarea prof. Mircea
Ciocanel. Este student si participa pentru prima data la un concurs
major de seniori, dupa Internationalele Romaniei de la Ploiesti.

Gimnastii romani o avut o recolta excelenta la actuala editie a
europenelor, ei au cucerit 2 medalii de aur, prin Marian Dragulescu, la
sarituri, si Flavius Koczi, la cal cu manere, precum si alte 2 medalii de
argint, prin acelasi Marian Dragulescu, la sol, siAlin Jivan, la sarituri.

Marian
Dragulescu, Razvan Selariu, Alin Jivan, Daniel Popescu si
Flavius Koczi

Koczi, campion european de gimnastica

Marius Urzica

Flavius Koczi Resita

Clasamentul Diviziei A, etapa a-XXVI-a:
M V E I G GP PM

DIVIZIA A

Etapa urmatoare - 12-14 mai 2006:
Vineri 12 mai Sambata 13 mai

Duminica 14 mai

: Rapid Bucuresti - Gloria Bistrita; :
Farul Constanta - Politehnica Timisoara; FCM Bacau - Sportul
Studentesc; Pandurii Tg. Jiu - FC Arges; Otelul Galati - FC National;
Dinamo Bucuresti - FC Vaslui; : Politehnica Iasi -
Jiul Petrosani; Steaua Bucuresti - CFR Cluj.

1. Sportul Studentesc 26 15 5 6 49 28 50p
Rapid Bucuresti 6 4 8 4 40 19 50
Dinamo Bucuresti 26 15 4 7 52 29 49
Steaua Bucuresti 25 14 7 4 38 15 49
CFR Cluj 26 12 8 6 30 21 44
Farul Constanta 26 13 3 10 35 31 42
FC National 26 12 6 8 27 30 42
Politehnica Timisoara 26 10 9 7 30 22 39
Gloria Bistrita 26 10 6 10 24 29 36
Poli Iasi 6 9 4 3 21 27 31
FC Arges 6 8 7 1 25 32 31
Otelul Galati 26 7 8 11 29 36 29
Jiul Petrosani 26 5 9 12 23 36 24
FC Vaslui 26 4 10 12 18 31 22
Pandurii Tg. Jiu 26 4 6 16 15 38 8

16. FCM Bacau 25 3 4 18 15 47 13p

2. 2 1 p
3. p
4. p
5. p
6. p
7. p
8. p
9. p

10. 2 1 p
11. 2 1 p
12. p
13. p
14. p
15. 1 p

DIVIZIA B SERIA A III-a
Clasamentul Diviziei B, Seria a III-a, etapa a-XXIV-a:

M V E I G GP PM

Etapa urmatoare, (26) - 13 mai 2006

FCM Resita - Olimpia Satu Mare

: Unirea Alba Iulia - Minerul
Lupeni; CFR Cluj - Liberty Salonta; Unirea Dej - Gaz Metan Medias;
Gloria II Bistrita - UTA; ; Unirea
Sanicolau Mare - Industria Sarmei Campia Turzii; Universitatea Cluj -
Corvinul Hunedoara; FC Bihor Oradea sta. .

1. Gaz Metan Medias 23 13 5 5 34 14 44p
FC Bihor 23 13 4 6 41 22 43
Liberty Salonta 22 12 7 3 24 10 43
U Cluj 22 11 7 4 30 13 40

5. CFR Timisoara 23 10 4 9 30 33 34p

7. ISCT 22 7 7 8 25 25 28p
Unirea Dej 23 8 4 11 24 27 28
Gloria II Bistrita 22 7 6 9 19 26 27
Olimpia Satu Mare 23 8 3 12 7 31 27
Minerul Lupeni 22 7 5 10 20 26 26
Unirea Alba Iulia 22 6 6 10 6 23 24
UTA 22 5 8 9 20 24 23
Corvinul Hunedoara 22 5 7 10 27 34 22
Sannicolau Mare 22 5 5 12 17 34 20

2. p
3. p
4. p

8. p
9. p

10. 1 p
11. p
12. 1 p
13. p
14. p
15. p

6. FCM Resita 23 9 6 8 22 24 33p

* Armatura Zalau s-a retras din campionat. Rezultatele echipei s-au anulat.

TENIS
Andrei Pavel

-
-

Roland Garros -

a cistigat
turneul de dublu de la Munchen.
Perechea Andrei Pavel/ Alexan-
der Waske (Romania/Germania)
a cistigat, duminica, proba de
dublu din cadrul turneului de la
Munchen, dotat cu premii in
valoare de 323.250 de euro.

Pavel si Waske s-au impus in
finala, cu scorul de 6-4, 6-2, in fata
cuplului Alexander Peya/Bjorn
Phau (Austria/Germania).

Andrei Pavel, proaspat invin
gator la München, nu intentionea
za sa se dedice probei de dublu
dupa ce isi va incheia cariera la
simplu. La , roma

Alexander Waske.
In aceasta saptamina, Andrei

Pavel va participa la turneul
challenger de la Praga (Cehia), o
competitie dotata cu premii in
valoare de 100.000 de dolari.
"Deocamdata, din cauza faptului
ca nu ma mai aflu printre primii
100 in clasamentul ATP, trebuie
sa joc la concursuri de acest gen.
Sint inscris la simplu, unde voi ju-
ca impotriva lui Alex Bogomolov,
insa as putea evolua si la dublu,
alaturi de Florin Mergea, care
este deja acolo", a spus Cneazul.

nul va evolua tot impreuna cu
germanul

HANDBAL

Vom organiza CE de tineret
2008. Congresul IHF de la
Vilamoura-Portugalia a decis sa
acorde Romaniei dreptul de a
organiza editia din 2008 a
Europenelor masculine de
tineret. Intrecerile vor avea loc in
patru orase, la Bucuresti, Rm.
Valcea, Brasov si Sibiu a stabilit
conducerea federatiei noastre.
Tara noastra mai candideaza la
organizarae Mondialelor de
seniori din 2009.

LOTUL L RGIT PENTRU SUAĂ
Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Victor

Piţurc ţat luni lotul l

ţioner, doar 22 vor face deplasarea peste Ocean, precizeaz

ţional de la Mogo
ţ

ţionala României va juca trei meciuri amicale: contra
Uruguayului (23 mai, Los Angeles, ora local

ă, a anun ărgit în perspectiva turneului pe care
reprezentativa noastră de seniori îl va efectua în SUA la sfâr

ători inclu ă de
selec ă
FRF. Reunirea celor 22 de jucători este programată pentru ziua de 21
mai, ora 12.30, la Centrul Na

ă aibă loc a doua zi diminea ă.
În SUA, na

ă 20.00, Los Angeles),
Irlandei de Nord (26 mai, Chicago ora locală 20.00)

ă 14.30).

şitul
acestei luni. Din cei 37 de juc şi pe lista comunicat

şoaia, decolarea spre
LosAngeles urmând s

şi Columbiei (27
mai, Chicago ora local

ATLETISM

Atletele , Norica
Campeanu, Ana Maria Groza si
Veronica Budileanu vor reprezen
ta Romania la

, care va avea loc la finalul
saptamanii in orasul spaniol La
Coruna. Claudia Stef se afla
printre favorite, fiind sportiva care
conduce in clasamentul federatiei
in acest sezon. Competitia, aflta
la a 22-a editie va reuni la start
sportivi din 63 de tari, cel mai
mare numar de natiuni care au
participat vreodata la aceasta
intrecere.

Claudia Stef

-
Cupa Mondiala de

Mars
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